2020/27. hét (június 29. - július 5.)

Népszava - 2020.06.29. (16. oldal)
A kutyák tudják, hogy mit csinálnak
A kutyák képesek visszaemlékezni az általuk korábban végrehajtott akciókra, vagyis
tudatában vannak bizonyos cselekvéseiknek, derül ki az ELTE legújabb kutatásából.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

nuus.hu - 2020.06.28.
Kutatás igazolja, hogy a kutyák tisztában vannak cselekedeteikkel
https://nuus.hu/unatkozom/erdekes/0628/kutatas-igazolja-hogy-a-kutyaktisztaban-vannak-cselekedeteikkel/
Retro Rádió – Hírek 12:00 - 2020.06.28.
Tudatában vannak cselekvéseiknek a kutyák
budaorsiinfo.hu - 2020.06.27.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/06/27/a-kutyak-tudataban-vannakcselekveseiknek-egy-uj-kutatas-szerint/
hirek.sk - 2020.06.27.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://www.hirek.sk/kavezo/a-kutyak-tudataban-vannak-cselekveseiknek-egy-ujkutatas-szerint
hvg.hu - 2020.06.27.
ELTE: A kutyák tudják, hogy mit csinálnak
https://hvg.hu/tudomany/20200627_elte_kutyak_viselkedese_onreprezentacio_epi
zodikus_memoria
infodebrecen.hu - 2020.06.27.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-tudataban-vannakcselekveseiknek-egy-uj-kutatas-szerint-2020-06-27-090700
infoesztergom.hu - 2020.06.27.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
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-

-

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-tudatabanvannak-cselekveseiknek-egy-uj-kutatas-szerint-2020-06-27-090700
infonyiregyhaza.hu - 2020.06.27.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-tudatabanvannak-cselekveseiknek-egy-uj-kutatas-szerint-2020-06-27-090700
infostart.hu - 2020.06.27.
Bebizonyították, hogy a kutyák tudják, hogy mit csinálnak
https://infostart.hu/tudomany/2020/06/27/a-kutyak-tudjak-hogy-mit-csinalnak
infotatabanya.hu - 2020.06.27.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-tudataban-vannakcselekveseiknek-egy-uj-kutatas-szerint-2020-06-27-090700
librarius.hu - 2020.06.27.
A kutyák képesek a mentális időutazásra
https://librarius.hu/2020/06/27/a-kutyak-kepesek-a-mentalis-idoutazasra/
napimagazin.hu - 2020.06.27.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://www.napimagazin.hu/a-kutyak-tudataban-vannak-cselekveseiknek-egyuj-kutatas-szerint/
radio88.hu - 2020.06.27.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://www.radio88.hu/a-kutyak-tudataban-vannak-cselekveseiknek-egy-ujkutatas-szerint/
szimpatika.hu - 2020.06.27.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://szimpatika.hu/cikkek/9273/a-kutyak-tudataban-vannak-cselekveseiknekegy-uj-kutatas-szerint
alon.hu - 2020.06.26.
A kutyák képesek emlékezni saját cselekedeteikre
https://www.alon.hu/a-kutyak-tudataban-vannak-cselekveseiknek-egy-uj-kutatasszerint
atv.hu - 2020.06.26.
Megváltoztathatja a kutyákról kialakult képünket egy új felfedezés
http://www.atv.hu/belfold/20200626-megvaltoztathatja-a-kutyakrol-kialakultkepunket-egy-uj-felfedezes
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bama.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.bama.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-2615252/
baon.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.baon.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-2791706/
beol.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.beol.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-2832086/
boon.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://boon.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-4363061/
bumm.sk - 2020.06.26.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek
https://www.bumm.sk/turmix/2020/06/26/a-kutyak-tudataban-vannakcselekveseiknek
delmagyar.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak6573527
demokrata.hu - 2020.06.26.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://demokrata.hu/tudomany/a-kutyak-tudataban-vannak-cselekveseiknekegy-uj-kutatas-szerint-261258/
duol.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.duol.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-3681263/
feol.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.feol.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-4106237/
gyorplusz.hu - 2020.06.26.
A kutyák tudják mit tesznek
https://www.gyorplusz.hu/nagyvilag/a-kutyak-tudjak-mit-tesznek/
haon.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://haon.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-4152365/
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heol.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.heol.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-2592080/
hirado.hu - 2020.06.26.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/06/26/a-kutyak-tudatabanvannak-cselekveseiknek-egy-uj-kutatas-szerint
iranytv.hu - 2020.06.26.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/kutyak-tudataban-vannak-cselekveseiknekegy-uj-kutatas-szerint-24897
kemma.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.kemma.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-2615807/
kisalfold.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-9945757/
magyarnemzet.hu - 2020.06.26.
Elképesztő dolog derült ki négylábú kedvenceinkről
https://magyarnemzet.hu/mozaik/elkepeszto-dolog-derult-ki-negylabukedvenceinkrol-8300295/
origo.hu - 2020.06.26.
A kutyák tudják, hogy mit csinálnak
https://www.origo.hu/tudomany/20200626-a-kutyak-tudjak-hogy-mit-csinalnakelte-kutatas.html
pestihirlap.hu - 2020.06.26.
Magyar kutatás: a kutyáknak is vannak emlékeik
https://pestihirlap.hu/2020/06/26/magyar-kutatas-a-kutyaknak-is-vannakemlekeik/
promenad.hu - 2020.06.26.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://www.promenad.hu/2020/06/26/a-kutyak-tudataban-vannakcselekveseiknek-egy-uj-kutatas-szerint/
qubit.hu - 2020.06.26.
A kutyák tudatában vannak és emlékeznek is arra, hogy mit csináltak
https://qubit.hu/2020/06/26/a-kutyak-tudataban-vannak-es-emlekeznek-is-arrahogy-mit-csinaltak
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sonline.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.sonline.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-2954462/
szoljon.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.szoljon.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-2473694/
szon.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://szon.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-4006844/
teol.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.teol.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-2525111/
ujszo.com - 2020.06.26.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://ujszo.com/panorama/a-kutyak-tudataban-vannak-cselekveseiknek-egyuj-kutatas-szerint
vaol.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.vaol.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-4083323/
veol.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.veol.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-3872630/
zaol.hu - 2020.06.26.
Tudják a kutyák, hogy mit csinálnak
https://www.zaol.hu/eletstilus/tudjak-a-kutyak-hogy-mit-csinalnak-4310945/
24.hu - 2020.06.26.
A kutyák tudják, hogy mit tesznek
https://24.hu/tudomany/2020/06/26/kutyak-intelligenciaja-tudatossaga/
Színes Ász - 2020.06.30. (13. oldal)
Tudják a kutyák, hogy mit tesznek
Szabadság - 2020.06.30. (12. oldal)
Tudatában vannak cselekvéseiknek a kutyák
magyarmezogazdasag.hu - 2020.06.29.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/06/29/kutyak-tudataban-vannakcselekveseiknek-egy-uj-kutatas-szerint
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femcafe.hu - 2020.06.29.
Elfelejthetünk mindent, amit eddig a kutyák viselkedéséről hittünk
https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/kutya-tudatossag-emlekezes-eltevizsgalat-tevhit
nepszava.hu - 2020.06.29.
Magyar kutatók igazolták: a kutyák tudják, mit csinálnak
https://nepszava.hu/3083237_magyar-kutatok-igazoltak-a-kutyak-tudjak-mitcsinalnak
hazipatika.com - 2020.06.29.
Meglepő felfedezés a kutyák öntudatáról
https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kutya/cikkek/kutya_cukisag/meglepo_fe
lfedezes_a_kutyak_ontudatarol/20200629121107
player.hu - 2020.07.01.
Kiderült, hogy a kutyák tudatják, hogy mit csinálnak
https://player.hu/tech-3/a-kutyak-tisztaban-vannak-azzal-hogy-mit-csinalnak/
femina.hu - 2020.07.01.
Kutyák emlékezete
https://femina.hu/terasz/kutyak-emlekezete/
Magyar Narancs - 2020.07.02. (7. oldal)
Morze – Kutya
innoportal.hu - 2020.07.01.
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint
http://www.innoportal.hu/a-kutyak-tudataban-vannak-cselekveseiknek-egy-ujkutatas-szerint
Bihari Napló - 2020.07.03. (16. oldal)
A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek

Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.06.29.
Mit érdemes tudni az öntermékenyülő gyümölcsfákról?
Megszólaló: Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-29_05-0500&enddate=2020-06-29_06-10-00&ch=mr1

eduline.hu - 2020.06.28.
Kevesebb kollégiumi férőhellyel kezdi az ELTE a következő tanévet
A kollégiumi szobákban a hallgatók létszámának két főre történő korlátozásáról szóló
javaslat elsősorban a koronavírussal kapcsolatos fertőzésveszély csökkentése érdekében
született, és egyelőre fél évre, átmeneti jelleggel kerül bevezetésre.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200628_ELTE_koli
További megjelenés:
-

hvg.hu - 2020.06.27.
"Ha nem jutok be a kollégiumba, kihagyok egy évet"
https://hvg.hu/itthon/20200627_ELTEkollegiumok_ferohelyszamcsokkentes_szalla
sszolgaltatas_atstrukturalasa_Ha_nem_jutok_be_a_kollegiumba_kihagyok_egy_eve
t

infostart.hu - 2020.06.28.
Jön az űridőjárás-előrejelzés: különleges kutatásba kezd az ELTE
Az űridőjárás előrejelzésének vizsgálatára nyert csaknem 3,2 millió eurós támogatást az
Európai Bizottságtól a Space Weather Awareness Training Network (SWATNET) nevű
projekt, amelyben az Eötvös Loránd Tudományegyetem is részt vesz.
https://infostart.hu/tudomany/2020/06/26/jon-az-uridojaras-elorejelzes-kulonlegeskutatasba-kezd-az-elte
További megjelenés:
-

raketa.hu - 2020.06.28.
Magyarok az űridőjárás-kutatás élvonalában
https://raketa.hu/magyarok-az-uridojaras-kutatas-elvonalaban

magyarnemzet.hu - 2020.06.28.
Távcső a víztornyon
Milliárdos károkat és emberveszteségeket is kivédhet a Magyar Napfizikai Alapítvány
gyulai Bay Zoltán Napfizikai Obszervatóriuma. A megfigyelőállomáson a világ egyik
legkorszerűbb naptávcsövét helyezik el, amely a hozzá csatlakoztatott számítógépes
rendszer segítségével gyorsabban jelezhetné a veszélyes napkitöréseket. (…) A
plazmaasztrofizikai kérdések kutatására, így a Nap mágneses aktivitásának és a
napkitörések előrejelezhetőségének vizsgálatára az Eötvös Loránd Tudományegyetem

(ELTE) Csillagászati Tanszéke és a Magyar Napfizikai Alapítvány nemzetközi konzorciumot
hozott létre.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/tavcso-a-viztornyon-8288634/
infostart.hu - 2020.06.28.
Drónrajok reptetésében értek el elképesztő áttörést az ELTE kutatói
Az ELTE TTK fizikusai rájöttek, miként képesek a madárrajok felülkerekedni az
együttmozgás elvi nehézségein, és a természettől ellesett megoldással most minden
eddiginél több drón gyors reakcióidejű, mégis harmonikus együttmozgását tudják
koordinálni.
https://infostart.hu/tudomany/2020/06/24/dronrajok-repteteseben-ertek-el-elkepesztoattorest-az-elte-kutatoi
További megjelenés:
-

raketa.hu - 2020.06.27.
Megtalálták a madárrajok repülésének titkát
https://raketa.hu/megtalaltak-a-madarrajok-repulesenek-titkat

magyarnemzet.hu - 2020.06.28.
Ha megnyomnád az On gombot…
A millenniumi nemzedék tagjait digitális pionírokként szokás jellemezni. Eszerint minden
26 és 40 év közötti fiatal remekül ért a számítástechnikához, biztonságosan használja a
modern kor eszközeit. Egy új kutatás szerint nagyobbat nem is tévedhetnének a
munkaerőpiaci szakemberek. (...) Gyökér Irén, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének
docense szerint a millenniumiak között elfogadott, hogy négy, négy és fél évet töltenek
egy munkahelyen, így a hűségük sokkal gyengébb, mint szüleiké és nagyszüleiké,
megtartani őket pedig a nagyobb szabadsággal lehet.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/ha-megnyomnad-az-on-gombot-8303058/
marieclaire.hu - 2020.06.28.
"Nemcsak a vereségtől féltik a szülők a gyerekeiket, hanem a győzelemtől is"
Fülöp Márta szociálpszichológus, az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai
Intézetének tudományos tanácsadója, az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora
évtizedek óta kutatja a versengés és együttműködés pszichológiáját. Már
egyetemistaként érdekelni kezdte a téma, ami anno szinte sorsszerűen került az útjába.

https://marieclaire.hu/eletmod/2020/06/28/nemcsak-a-veresegtol-feltik-a-szulok-agyerekeiket-hanem-a-gyozelemtol-is/
nyugat.hu - 2020.06.28.
Ők ballagnak 2020-ban az ELTE Bolyai János Gimnáziumból
Három osztályt mutatunk.
https://www.nyugat.hu/cikk/ballagok_2020_elte_bolyai
szimpatika.hu - 2020.06.28.
Így kerültek vízirovarok a borostyánkövekbe
Az ELTE Természettudományi Karának kutatói egy korábbi elméletet megfordítva arra
jutottak, hogy a nedvességet kereső vízirovarokat optikai tulajdonságai vonzották a
fenyőfák törzséből kifolyó gyantához.
https://szimpatika.hu/cikkek/9275/igy-kerultek-vizirovarok-a-borostyankovekbe
wbasket.hu - 2020.06.28.
Mérész Beatrix az edzésmunka újraindulásáról és a válogatottról
Hétfőtől egy hónapon át Székesfehérváron, az MKOSZ központjában vesz részt
összetartáson a magyar felnőtt női kosárlabda válogatott, melynek tagja az ELTE-BEAC
Újbuda magasembere, Mérész Beatrix is. A klub honlapja a játékossal készült
beszélgetésben idézte fel a karanténidőszakot, a válogatott meghívást. Ezen felül Mérész
Beatrix mesélt arról is, milyen várakozásokkal indul az edzőtáborba – olvasható a BEAC
összeállításában.
https://wbasket.hu/meresz-beatrix-az-edzesmunka-ujraindulasarol-es-a-valogatottrol/
További megjelenés:
-

-

-

nemzetisport.hu - 2020.06.30.
Női kosár: már a novemberi kulcsmeccsre készül a magyar válogatott
http://www.nemzetisport.hu/kosarlabda/noi-kosar-mar-a-novemberikulcsmeccsre-keszul-a-magyar-valogatott-2770183
m4sport.hu - 2020.06.30.
Már a novemberi kulcsmeccsre készül a női kosárlabda-válogatott
https://m4sport.hu/kosarlabda/cikk/2020/06/30/mar-a-novemberi-kulcsmeccsrekeszul-a-noi-kosarlabda-valogatott/
origo.hu - 2020.06.30.
A novemberi kulcsmeccsre készül a női magyar kosárválogatott

-

-

https://www.origo.hu/sport/csapat/20200630-kosarlabda-a-novemberikulcsmeccsre-keszul-a-noi-magyar-kosarvalogatott.html
sport365.hu - 2020.06.30.
"A lányok erős és jó közösséget alkotnak"
https://sport365.hu/kosarlabda,noi-valogatott,a-lanyok-eros-es-jo-kozossegetalkotnak-szekely-norbert,126713
webradio.hu - 2020.06.30.
Székely Norbert: a novemberi kulcsmeccsre készülünk
https://webradio.hu/hirek/sport/szekely-norbert-a-novemberi-kulcsmeccsrekeszulunk

jochapress.hu - 2020.06.27.
Több száz egyetemista a virtuális mezőnyben
Sikeres volt a 38. 5vös 5km nemzetközi futóverseny, amelyet idén online rendezett meg a
Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS). (…) Számos külföldi helyszínen is
teljesítették az online futóversenyt, a teljesség igénye nélkül: Belgium, Egyesült Arab
Emírségek, Hollandia, Nagy-Britannia, Németország, Románia, Szerbia, Szlovákia, USA. Az
első 5vös 5km-t húsz évvel ezelőtt rendezték Horváth Ákos fizikus, az ELTE TTK Atomfizikai
Tanszék docensének kezdeményezésére.
http://jochapress.hu/tobb-szaz-egyetemista-a-virtualis-mezonyben/
További megjelenés:
-

-

-

xlsport.hu - 2020.06.27.
38. 5vös 5km – Ismert sportolók, egyetemi- és sportvezetők, és több száz
egyetemista a virtuális mezőnyben
https://www.xlsport.hu/38-5vos-5km-ismert-sportolok-egyetemi-essportvezetok-es-tobb-szaz-egyetemista-a-virtualis-mezonyben/
zetapress.hu - 2020.06.27.
38. 5vös 5km MEFS-sel
http://www.zetapress.hu/sport/111709
sportmenu.hu - 2020.06.26.
Ismert sportolók, egyetemi- és sportvezetők, és több száz egyetemista a
virtuális mezőnyben
https://sportmenu.hu/ismert-sportolok-egyetemi-es-sportvezetok-es-tobb-szazegyetemista-a-virtualis-mezonyben/

qubit.hu - 2020.06.27.
Léteznek-e tüköruniverzumok, és ha igen, miért nem?
Egy tüköruniverzum létezése, ahol minden, ami nálunk jobbkéz-szimmetriájú, balkezes
lesz, ahol az anyag és antianyag szerepe felcserélődik, megmozgatja a fantáziát. Így
vannak ezzel a fizikusok is, ezért időről-időre felröppen a gondolat: hátha létezik
világunknak egy tükörképe is. (…) A szerző fizikus, a BME és az ELTE címzetes egyetemi
tanára.
https://qubit.hu/2020/06/27/leteznek-e-tukoruniverzumok-es-ha-igen-miert-nem
444.hu - 2020.06.27.
A járvány megmutatta, hogy nagyon elnagyolt fogalmaink vannak az idősekről
A koronavírus-járvány megmutatta, hogy mennyire nem tudunk mit kezdeni az elöregedő
társadalom jelenségével, és milyen keveset tudunk arról, hogy kik az idősek
Magyarországon. (...) Többek között erről beszélt nekünk Kucsera Csaba, az ELTE TáTK
Szociálpolitika Tanszék tudományos főmunkatársa. A szociológus szerint a járvány sok, az
idősekkel kapcsolatban kialakult társadalmi attitűdöt felerősített, láthatóbbá tett. Az egyik
leghangsúlyosabb tapasztalat az volt, hogy mennyire egységesnek tekinti a társadalom
az időseket.
https://444.hu/2020/06/27/a-jarvany-megmutatta-hogy-nagyon-elnagyolt-fogalmainkvannak-csak-az-idosekrol
M5 - Magyar Krónika - 2020.06.27.
Miért van szüksége az embernek illúziókra, vágyakra?
Megszólaló: Hörcher Ferenc esztéta, ELTE BTK Filozófia Intézet
https://mediaklikk.hu/video/magyar-kronika-20-26-adas-jovobe-pillantva/
elteonline.hu - 2020.06.26
„Nincs se tér, se idő” – interjú Farkas Lillával és Juhász Péterrel, a BEAC Spartan
csapat két alapítójával
Lilla és Peti 2019 nyarán alapították meg a BEAC Spartan-csapatát, Lilla emellett a BEAC
Polefitness szakosztály vezetője, Peti pedig a BEAC labdarúgócsapat életében játszik
fontos szerepet. Mindezt végzik úgy, hogy közben mind a ketten mesterszakos egyetemi
hallgatók. Az online interjú során olyan kérdésekről beszélgettünk, hogy mit is jelent a
Spartan életmód, hogy hogyan készülnek fel a versenyekre, és hogy milyen céljaik vannak
a BEAC Spartan-csapatával.
http://elteonline.hu/sport/2020/06/26/nincs-se-ter-se-ido-interju-farkas-lillaval-esjuhasz-peterrel-a-beac-spartan-csapat-ket-alapitojaval/

feol.hu - 2020.06.26.
A Fejér megyei egyetemek többségén is online államvizsgát tartanak
Berta Dóra szintén székesfehérvári lakos, ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanítóés Óvóképző karán tanult, csecsemő- és kisgyermeknevelőnek. Az államvizsgája előtt egy
héttel online megbeszélést tartottak, ahol megegyeztek, nem akarnak a vizsgázónak
kellemetlenséget okozni, ezért nem kérték, hogy mutassák be környezetüket, csak ha
gyanúba keveredik valaki. Vegyes érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy jobb volt-e
interneten keresztül vizsgázni, félt az új felület használatától.
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-fejer-megyei-egyetemek-tobbsegen-isonline-allamvizsgat-tartottak-4103699/
infostart.hu - 2020.06.26.
Palkovics László: először értsük meg, hogy működik az alapítványi konstrukció
A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legnagyobb intézmények - köztük a három
vidéki tudományegyetem, valamint a SOTE, az ELTE és a Műegyetem is - állami
fenntartásban maradnak, így fejlesztik őket tovább.
https://infostart.hu/belfold/2020/06/26/palkovics-laszlo-eloszor-ertsuk-meg-hogymukodik-az-alapitvanyi-konstrukcio
További megjelenés:
-

portfolio.hu - 2020.06.26.
Palkovics felsorolta, melyik egyetemek marad állami fenntartásban
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200626/palkovics-felsorolta-melyikegyetemek-maradnak-allami-fenntartasban-438910

magyarnemzet.hu - 2020.06.26.
Százezer rómait temethettek el a hatalmas óbudai nekropoliszban
A főváros egyik legnagyobb ásatásán várhatóan ez év őszéig dolgoznak a régészek: a
Bécsi út mellett akár százezer római sír várhat feltárásra. (...) Nagy Alexandrához közel áll
az emberi arcot formázó kerámiaedény, az agancsnyelű vaskés és az épen megmaradt
bronztükör. Az ókorra specializálódott, ELTE-n végzett régész húsz éve dolgozik az
Aquincumi Múzeumban, de sohasem volt rossz napja, amikor ne akart volna dolgozni.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/atoktabla-8288481/

nlc.hu - 2020.06.26.
"Egy nő máshogy válik függővé, mint egy férfi"
A drogellenes küzdelemnek, és általában a szerhasználat témához való hozzáállásnak
semmiképp sem a megbélyegzésről, sokkal inkább az emberéletek megmentéséről kell
szólnia – szól az idei világnap kiemelt üzenete. Ennek szellemiségében született Kaló
Zsuzsa pszichológus, addiktológiai szakértő Bevezetés a szerhasználó nők világába című
frissen megjelent, rendkívül hiánypótló könyve is. (…) Kaló Zsuzsa, aki jelenleg az ELTE
Pszichológiai Tanszékének munkatársa, e mellett közel egy évtizede a hátrányos
helyzetűeket támogató AKUT alapítvány kuratóriumi elnöke, a drog témával az MTA
Pszichológiai Intézetében még nyelvészként kezdett el foglalkozni.
https://nlc.hu/eletmod/20200626/noi-fuggoseg-drog-alkohol-kalo-zsuzsa-bevezetes-aszerhasznalo-nok-vilagaba/
noklapja.hu - 2020.06.26.
Növekvő terhek és fokozódó konfliktusok a karantén alatt
Előre tudni lehetett, hogy a karantén időszakában fölerősödnek a családon belüli
konfliktusok. Most már a tények is igazolják ezt a feltételezést. Egy friss kutatásból az is
kiderül, hogy a járvány miatt elrendelt bezártságban a nőkre hárul a nagyobb teher. (…)
Az ELTE és a CEU kutatói is arra jutottak, hogy a koronavírus miatt hozott korlátozások
Magyarországon is felerősítették a gondoskodás válságát.
https://www.noklapja.hu/fontos/2020/06/26/karanten-bezartsag-csaladon-belulieroszak/
infovilag.hu - 2020.06.25.
Koronavírus után: kinek jön el a Szép új világ?
A Political Capital új tanulmánya adta az apropót, ahhoz a beszélgetéshez, amely ma
délután zajlott a Friedrich Ebert Alapítvány és a Political Capital közös webes
szemináriumán. Krekó Péter, PC igazgatója mutatta be a jövő hétfőn nyilvánossá váló 70
oldalas tanulmányt, amely a Political Capital honlapján lesz elérhető. Ezúttal a felvázolt
gondolatköröket Lakner Zoltánnal (politikai elemző, a Jelen főszerkesztője) és Nagy
Zsófiával (szociológus, ELTE TáTK) beszélték meg számos izgalmas hallgatói kérdéssel
fűszerezve.
https://infovilag.hu/koronavirus-utan-kinek-jon-el-a-szep-uj-vilag/

zetapress.hu - 2020.06.29.
Sikeres az ELTE
Öt szakterületen is az ELTE a legjobb hazai egyetem a világ egyik legelismertebb
rangsorában. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hat területen került be a világ legjobb
egyetemei közé a 2020-as ARWU szakterületi rangsorban, melyet a felsőoktatási szakma
az egyik legmegbízhatóbb listaként tart számon.
http://www.zetapress.hu/belfold/111793
Pesti Hírlap - 2020.06.29. (1,8. oldal)
Erős sugárzás, gyenge szél – időjárás az űrben
Nem új keletű dolog az űr időjárásának figyelése, de most 3,2 millió eurós támogatást
kapott a Space Weather Awareness Training Network (SWATNET) nevű projekt, amelyben
egyébként az ELTE is részt vesz. A cél, hogy egy megbízhatóbb és pontosabb űridőjáráselőrejelző módszert dolgozzanak ki. Ezt persze nem úgy kell elképzelni mint a Földön. Az
űridőjárás a Napból eredő zavarok összefoglaló neve, ezeket figyelik meg a tudósok.
elteonline.hu - 2020.06.29.
Távolsági? – Az oktatás új kihívásai
Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Intézetének szervezésében
panelbeszélgetést tartottak a Távolsági? – Az oktatás új kihívásai címmel, melyre online
formában került sor, és bárki szabadon becsatlakozhatott egy rövid regisztrációt
követően. A COVID–19 terjedését megelőző intézkedések egyik legtöbbet vitatott eleme
a digitális oktatás bevezetése.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/06/29/tavolsagi-az-oktatas-uj-kihivasai/
ezalenyeg.hu - 2020.06.29.
Rossz hírünk van a villámáradásokkal kapcsolatban, egyre rosszabb lesz a helyzet
Magyarországon a becslések alapján a szélsőséges csapadékesemények intenzitása és
gyakorisága is növekedni fog, ami nagyban kedvez a villámárvizeknek - írja Kis Anna, az
ELTE TTK Meteorológiai tanszékének meteorológusa a Másfélfokon. A villámárvizek
kialakulásához fontos, hogy rövid időn belül, maximum 6 óra alatt az átlagosnál több
csapadék hulljon le egy adott területen.
https://ezalenyeg.hu/kozugy/rossz-hirunk-van-a-villamaradasokkal-kapcsolatban-egyrerosszabb-lesz-a-helyzet-7186
További megjelenés:

-

-

-

qubit.hu - 2020.06.29.
Egyre gyakoribbak lesznek a villámárvízek Magyarországon, de lehet
védekezni ellenük
https://qubit.hu/2020/06/29/egyre-gyakoribbak-lesznek-a-villamarvizekmagyarorszagon-de-lehet-vedekezni-ellenuk
24.hu - 2020.06.29.
Klímaváltozás: egyre több lesz a villámáradás
https://24.hu/tudomany/2020/06/29/villamaradas-villamarviz-klimavaltozas/
hazipatika.com - 2020.06.30.
Így alkalmazkodhatunk a villámárvizekhez
https://www.hazipatika.com/eletmod/zold/cikkek/igy_alkalmazkodhatunk_a_villa
marvizekhez/20200630130254

karpatinfo.net - 2020.06.29.
Online valósult meg a XIV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia
A konferenciára 2019. július – 2020. március között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 37
fiatal kutató küldte be pályaművét, az alábbi hét felsőoktatási intézményből: Eötvös
Loránd Tudományegyetem (1 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (25 fő),
Munkácsi Állami Egyetem (1 fő) Pécsi Tudományegyetem (2 fő), Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem (1 fő), Szegedi Tudományegyetem (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem
(6 fő).
https://www.karpatinfo.net/kultura/online-valosult-meg-xiv-karpataljai-tudomanyosdiakkori-konferencia-200041624
mfor.hu - 2020.06.29.
"Titkoljon el mindent az iskolája elől!"
Digitális megmérettetésekkel teli tanév után, de túl vagyunk az idei középiskolai
felvételiken is. Hat- és nyolcosztályos felvételizőkkel készült szociológiai kutatás
legfontosabb tapasztalatain keresztül bemutatjuk, milyen sokat kell rá tanulni. Hogy nem
adják ingyen a felkészülést, és rengeteg múlik a családon. Ilyen iskolákba jár a
középiskolások tizede – de nincs mindenkinek egyformán esélye bekerülni.
Vendégszerzőnk, Berényi Eszter PhD, az ELTE TÁTK tudományos munkatársának írása.
https://mfor.hu/cikkek/makro/kik-kerulnek-be-a-kozepiskolakba--penztol-esenergiatol-is-fugg.html

qubit.hu - 2020.06.29.
Soha nem dolgoztak olyan eszeveszett tempóban a tudományos folyóiratok, mint a
járvány alatt
Az elmúlt fél évben hihetetlen mennyiségű tudományos cikk jelent meg igen gyorsan a
koronavírusról, az általa okozott betegségről, annak kezeléséről és a járványról. Ez csak
úgy történhetett meg, hogy nemcsak a folyóiratokhoz benyújtott cikkek száma nőtt meg,
hanem a megjelenésükhöz szükséges idő is jelentősen lerövidült: a benyújtás és a
megjelenés között az esetek felében 9 vagy annál kevesebb nap telt el. (...) A szerző az
MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport főmunkatársa.
https://qubit.hu/2020/06/29/soha-nem-dolgoztak-olyan-eszeveszett-tempoban-atudomanyos-folyoiratok-mint-a-jarvany-alatt
ugytudjuk.hu - 2020.06.29.
Négyszer annyi fiatal érkezik idén a Szombathelyi Kézilabda Klubhoz, mint tavaly
Közel 20 új beiratkozóval bővül a Szombathelyi Kézilabda Klub utánpótlása. Az újonnan
érkező fiatalokról Pődör Zoltánt, az SZKKA elnökét kérdeztük, aki elmondta, hogy 7-8
gyerkőc a középiskola első osztályában kezdi majd meg a tanulmányait Szombathelyen,
hatan évközben iratkoznak át a megyeszékhelyre, hogy ott folytassák a tanulmányaikat,
újabb hat növendék pedig az ELTE Savaria Egyetemi Központban indítja majd a tanévet.
https://ugytudjuk.hu/cikk/negyszer-annyi-fiatal-erkezik-iden-a-szombathelyi-kezilabdaklubhoz-mint-tavaly
kultura.hu - 2020.06.29.
„Magamból mindent ki tudtam fejezni a mesék nyelvén”
A következő standnál visszafordult, mert úgy érezte, hívja ez a könyv, megvette és elvitte
Tokióba. Ott meg volt egy csodálatos ember, Tokunaga Yasumoto, a tokiói egyetem
finnugor tanszékének professzora, aki az Eötvös Collegiumban tanult, így nagyszerűen
tudott magyarul. Ő fordította le, állítólag remekül, úgyhogy a fergeteges siker részben őt
illeti. Minden évben kiadják, mára több mint 600 ezer példányban jelent meg.
https://kultura.hu/magambol-mindent-ki-tudtam-fejezni-a-mesek-nyelven/
168 óra - 2020.07.01. (18,19. oldal)
Űrzavar
„Magyarország 1946-ban kapcsolódott be az űrkutatásba, amikor az úgynevezett
Holdradar kísérletek elkezdődtek. Az amerikai szakemberek után pár hónappal Bay Zoltán
és kutatócsoportja másodikként kapott radarvisszhangot a Holdról, mégpedig egy új
jelfeldolgozó eljárás segítségével, amelyet addig más nem használt” – idézte fel a 168

Órának a kezdeteket Lichtenberger János, az ELTE űrkutató csoportjának oktatója. Az első
siker után hazánk folyamatosan fejlődött az űrkutatás terén: ’90 előtt az Interkozmosz
együttműködésben, ma pedig az Európai Űrügynökség tagjaként kerültünk számos
területen a világ élvonalába.
Computerworld - 2020.07.01. (9. oldal)
ELTE kompetenciaközpont
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Alapból nyert 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ipari-akadémiai
kompetenciaközpont kialakítására. Hosszú távon egy, az ELTE tudásbázisára épülő,
stratégiai vállalati együttműködéseken alapuló innovációs ökoszisztéma kialakítása a cél.
Elle - 2020.07.01. (86,87,88,89. oldal)
Magic vs. Logic
Solymosi Katalin biológus, az ELTE TTK Növényszervezettani Tanszékének egyetemi
adjunktusa: Szerintem a világ létezése és minden részlete csodálatra méltó, akkor is, ha
meg tudjuk magyarázni vagy le tudjuk írni a törvényszerűségeinek egy részét. Amikor az
első gyermekemet először fogtam a kezembe, akkor értettem meg igazán azt, hogy
csodák léteznek, és teljesen bizonyos, hogy a tudományon túl is vannak dimenziók. Ez a
kis lény lehet, hogy biológiai értelemben csak két sejt random fúziója után létrejött,
önszerveződő sejthalmaz, de teljesen bizonyos, hogy ennél sokkal, de sokkal több is, olyan
szinteken, amiket nem tud leírni a tudomány.
Marie Claire - 2020.07.01. (76, 77, 78, 79. oldal)
TikTok
Az iWiW után jött a Facebook, ahonnan az Instagramra menekültek az új generációk,
onnan pedig a musical.lyre, és végül a TikTokra. Majd jön egy új applikáció, és ezt is
letaszítja a trónról – mondja Hammer Ferenc, az ELTE Média és Kommunikáció
Tanszékének habilitált egyetemi docense. – A második világháború óta igaz, hogy az új
generációk identitáskeresése összeköthető az előző generációkkal szembeni lázadással és
kulturális elkülönüléssel is.
További megjelenés:
-

marieclaire.hu - 2020.07.01.
A TikToknak is van komoly oldala
https://marieclaire.hu/riporter/2020/07/01/a-tiktoknak-is-van-komoly-oldala/

eduline.hu - 2020.06.30.
Több magyar egyetem is bekerült a világ ötszáz legjobbja közé a legfrissebb
rangsorban
Fizikatudományban az ELTE a 151-200., a Debreceni Egyetem a 301-400., a Szegedi
Tudományegyetem pedig a 401-500. helyen végzett. A biológiai szakterületen szintén
helyezést elért ELTE a 301-400. lett, de ilyen besorolást kapott a Semmelweis Egyetem is.
Ez utóbbi intézmény humánbiológia területen is helyezéssel zárt, itt 401-500-as
besorolást kapott. Ezen felül az ELTE az ökológiából és meteorológiában a tavalyi
helyezést megtartva szintén a 301-400. kategóriában szerepel.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200630_ARWU_rangsor
További megjelenés:
-

origo.hu - 2020.06.30.
Ismét magyar egyetemek a világ legjobb tudományos szakterületein
https://www.origo.hu/tudomany/20200630-magyar-egyetemek-kerultek-fel-avilag-legjobb-szakteruleti-rangsorara.html

hajdusag.ezalenyeg.hu - 2020.06.30.
Extrém időjárás figyelmeztet a klímaváltozásra
Tegnap, azaz június 29-én Balmazújváros közelében tapasztalhatták meg a szélsőséges
időjárás erejét. Egy autós videón rögzítette a trópusi viharokra emlékeztető extrém
tombolást, a Haon.hu szerint a felvétel egyenesen katasztrófafilmbe illő. És ez csak a
kezdet. Magyarországon a becslések alapján a szélsőséges csapadékesemények
intenzitása és gyakorisága is növekedni fog, ami nagyban kedvez a villámárvizeknek - írja
Kis Anna, az ELTE TTK Meteorológiai tanszékének meteorológusa.
https://hajdusag.ezalenyeg.hu/zold-varos/extrem-idojaras-figyelmeztet-aklimavaltozasra-7317
További megjelenés:
-

-

jaszsag.ezalenyeg.hu - 2020.06.30.
Jégesővel és erős viharokkal jelez a természet
https://jaszsag.ezalenyeg.hu/zold-varos/jegesovel-es-eros-viharokkal-jelez-atermeszet-7324
fejer.ezalenyeg.hu - 2020.06.29.
Sárbogárdot és térségét is közvetlenül érinti a klímaváltozás

https://fejer.ezalenyeg.hu/helyi-ugyeink/sarbogardot-es-terseget-is-kozvetlenulerinti-a-klimavaltozas-7209
hirado.hu - 2020.06.30.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
Az MTA-SE Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoport vezetésével a Semmelweis Egyetem
(SE), az ELTE, valamint a University College London kutatói a napokban megjelent
tanulmányukban azt mutatták ki, hogy milyen súlyos következményekkel járhat, ha a
sejtek egyik „RNS-ékezetét” készítő enzim meghibásodik a szervezetben.
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/orvostudomany/cikk/2020/06/30/magyarkutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

medicalonline.hu - 2020.07.01.
Három generáció óta sújtó kórkép
http://medicalonline.hu/cikk/harom_generacio_ota_sujto_korkep
atv.hu - 2020.06.30.
Egy ritka, súlyos betegség okát derítették fel magyar kutatók vezetésével
http://www.atv.hu/belfold/20200630-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat-deritettekfel-magyar-kutatok-vezetesevel
hirek.sk - 2020.06.30.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.hirek.sk/kavezo/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat
gondola.hu - 2020.06.30.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://gondola.hu/hirek/257266Magyar_kutatok_vezetesevel_deritettek_fel_egy_ritka__sulyos_betegseg.html
infovilag.hu - 2020.06.30.
Kiderítették egy ritka, súlyos betegség okát
https://infovilag.hu/kideritettek-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat/
magyarnemzet.hu - 2020.06.30.
Magyar kutatók vezetésével jöttek rá egy ritka betegség okára
https://magyarnemzet.hu/belfold/magyar-kutatok-vezetesevel-jottek-ra-egyritka-betegseg-okara-8316051/
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-

ma.hu - 2020.06.30.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
http://www.ma.hu/eletmod.hu/347518/Magyar_kutatok_vezetesevel_deritettek_fel
_egy_ritka_sulyos_betegseg_okat
mta.hu - 2020.06.30.
Lendületes kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://mta.hu/tudomany_hirei/lenduletes-kutatok-vezetesevel-deritettek-felegy-ritka-sulyos-betegseg-okat-110710
promenad.hu - 2020.06.30.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.promenad.hu/2020/06/30/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettekfel-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat/
propeller.hu - 2020.06.30.
Magyar kutatók derítették ki, mi okozza a súlyos betegséget
https://propeller.hu/itthon/3550976-magyar-kutatok-deritettek-ki-mi-okozzasulyos-betegseget
ripost.hu - 2020.06.30.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://ripost.hu/eletmodi/medicina/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-felegy-ritka-sulyos-betegseg-okat-2481148/
webradio.hu - 2020.06.30.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettekfel-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat
24.hu - 2020.06.30.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://24.hu/tudomany/2020/06/30/magyar-kutatok-lendulet-kutatocsoportmta-szem-ritka-sulyos-betegseg/
888.hu - 2020.06.30.
Genetikai nyomozással jöttek rá magyar kutatók egy ritka betegség okára
https://888.hu/century-on/genetikai-nyomozassal-jottek-ra-magyar-kutatok-egyritka-betegseg-okara-4258716/
weborvos.hu - 2020.06.30.
Felderítették egy ritka, súlyos betegség okát
https://weborvos.hu/hirek/felderitettek-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat-260403
hir6.hu - 2020.06.30.
Magyarok vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
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http://hir6.hu/cikk/156289/magyarok_vezetesevel_deritettek_fel_egy_ritka_sulyos_
betegseg_okat
hazipatika.com - 2020.07.01.
Fény derült egy ismeretlen betegség titkára
https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/feny_der
ult_egy_ismeretlen_betegseg_titkara/20200701123108
azuzlet.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók sikere - túl a genetikai kódon
https://azuzlet.hu/magyar-kutatok-sikere-tul-a-genetikai-kodon/
infoesztergom.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-kutatokvezetesevel-deritettek-fel-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat-2020-07-01-110920
infotatabanya.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-kutatokvezetesevel-deritettek-fel-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat-2020-07-01-110920
teol.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.teol.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-2536004/
zaol.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.zaol.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-4320521/
infodebrecen.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-kutatok-vezetesevelderitettek-fel-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat-2020-07-01-110920
beol.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.beol.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-2843723/
delmagyar.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-felegy-ritka-sulyos-betegseg-okat-6585629/?utm_source=rssfeed
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-

szon.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://szon.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egy-ritkasulyos-betegseg-okat-4015685/
baon.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.baon.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-2802848/
feol.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.feol.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-4115237/
veol.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.veol.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-3881519/
haon.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://haon.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egy-ritkasulyos-betegseg-okat-4164287/
vaol.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.vaol.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-4093292/
sonline.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.sonline.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-2972567/
kemma.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.kemma.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-2633033/
boon.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://boon.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egy-ritkasulyos-betegseg-okat-4373387/
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duol.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.duol.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-3689087/
kisalfold.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-felegy-ritka-sulyos-betegseg-okat-9971258/?utm_source=rssfeed
szoljon.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.szoljon.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-2484374/
bama.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.bama.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-2627057/
heol.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://www.heol.hu/eletstilus/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egyritka-sulyos-betegseg-okat-2606783/
vital.hu - 2020.07.01.
Lendületes kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
http://vital.hu/DNS_kutatas_genetika
infonyiregyhaza.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-kutatokvezetesevel-deritettek-fel-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat-2020-07-01-110920
nepszava.hu - 2020.07.01.
Genetikai nyomozással derítették fel magyar kutatók egy ritka, súlyos
betegség okát
https://nepszava.hu/3083487_genetikai-nyomozassal-deritettek-fel-magyarkutatok-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat
nuus.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát
https://nuus.hu/eletmod/egeszseg/0701/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettekfel-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat/

-

-

hvg.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók genetikai nyomozással jöttek rá egy ritka betegség okára
https://hvg.hu/tudomany/20200701_magyar_kutatok_genetikai_nyomozas_ritka_b
etegseg
origo.hu - 2020.07.01.
Magyar kutatók fejtettek meg egy ritka betegséget övező rejtélyt
https://www.origo.hu/tudomany/20200701-magyar-kutatok-vezetesevelderitettek-fel-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat.html

index.hu - 2020.06.30.
Kitört a vulkán, megváltozott a történelem menete
Néhány napja több tudományterület szakemberei tettek közzé egy tanulmányt ami szerint
egy alaszkai vulkán, az Okmok nagy kitörése hozzájárult ahhoz, hogy már meggyengült
társadalmak, így a Római Köztársaság és az egyiptomi ptolemaioszi dinasztia megbukjon
és helyükön új, erősebb társadalmak alakuljanak ki. A távolság a két esemény között több
mint 6000 kilométer, így a felvetés egy természeti esemény és történelmi változások
között érdeklődésre tarthat számot. (…) A szerző geológus, vulkanológus, az MTA levelező
tagja, az ELTE TTK Kőzettan-Geokémiai tanszékének és az MTA-ELTE Vulkanológiai
Kutatócsoportjának vezetője.
https://index.hu/techtud/2020/06/30/kitort_a_vulkan_megvaltozott_a_tortenelem_menet
e/
nyugat.hu - 2020.06.30.
Távozik a szombathelyi ELTE SEK rektorhelyettese
Németh István Zalaegerszegre megy kampuszt építeni. Augusztus elsejével távozik a
szombathelyi ELTE SEK első számú vezetője, Németh István – értesült lapunk. Az
információt megerősítette a rektorhelyettes, aki a Nyugat.hu-nak elmondta: egy tegnapi
vezetői értekezleten az ELTE rektora már hivatalosan is bejelentette a távozását.
https://www.nyugat.hu/cikk/tavozik_a_szombathelyi_sek_elte_rektorhelyettese
További megjelenés:
-

-

ugytudjuk.hu - 2020.07.01.
Távozik az ELTE-SEK éléről Németh István
https://ugytudjuk.hu/cikk/tavozik-az-elte-sek-elerol-nemeth-istvan
Vas Népe - 2020.07.02. (3. oldal)
ELTE SEK: távozik a rektorhelyettes

-

nyugat.hu - 2020.07.03.
„Én gombolyagot szeretek kibogozni” - Németh István a távozása részleteiről
https://www.nyugat.hu/cikk/gombolyagot_szeretek_kibogozni_nemeth_istvan_a

raketa.hu - 2020.06.30.
Beköszöntött a home office forradalma?
A karantén és a kényszerű otthoni munkavégzés okozta speciális helyzet értelmezése, a
tapasztalatok hasznosítása óriási felelősséget ró a szervezetek vezetőire és a kutatókra: a
következő hónapokban a megélt veszteségek kompenzálása, az előnyök számbavétele,
továbbvitele, beépítése lehet a fő cél. Az irodai környezet változásait elemezte Frankó
Luca, az ELTE PPK kutatója.
https://raketa.hu/bekoszontott-a-home-office-forradalma
gyorplusz.hu - 2020.07.02.
Húsz éve avatták a győri jogászképzés első diplomásait
A Winkler Csaba archívumából előkerülő, 2000. július 3-i cikkben az eseményről az
olvasható: Szombaton az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának ünnepi tanácsülésén a győri jogászképzés hatvanöt végzős hallgatóját avatták
doktorrá. Huszonketten az elmúlt héten fejezték be záróvizsgáikat, ők július 14-én tehetik
le jogászdoktori esküjüket. A Felső- és Nyugat-Dunántúlon most elsőként végeztek a
legklasszikusabbnak tartott társadalomtudományi szakon fiatalok.
https://www.gyorplusz.hu/gyor/husz-eve-avattak-a-gyori-jogaszkepzes-elsodiplomasait/
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.07.01.
Ma van a Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja
Megszólaló: Deáky Zita, docens, ELTE Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Intézet
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-01_09-0000&enddate=2020-07-01_11-10-00&ch=mr1
travelo.hu - 2020.07.01.
Ezeket a kerteket keressék fel júliusban, ha zen hangulatban hűsölnének!
Az ELTE Fűvészkertjébe is szabadon mehetünk, ahol kert a kertben elképzés
rendezettségét láthatjuk, és a shinto vagy torii kapun átlépve juthatunk be Budapest egyik
legszebb japánkertjébe.
https://www.travelo.hu/csaladbarat/20200630-magyar-osztrak-szloven-japankertek-zenhangulat.html

elteonline.hu - 2020.07.01.
Címvédőként is helytálltak a perbeszédversenyen az ÁJK hallgatói
A tavalyi győzelem után idén az írásbeli alperesi fordulóban első helyen, összetettben a
negyediken végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi karának csapata. Egyetemünk
jogásztanoncainak kiemelkedő sikerei nem ismeretlenek előttünk, hiszen egyre többet
tudósíthatunk eredményeikről, miközben a nemzetközi szakma figyelmét is felhívják
magukra.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/07/01/cimvedokent-is-helytalltak-aperbeszedversenyen-az-ajk-hallgatoi/
Tolnai Népújság - 2020.07.02. (1,5. oldal)
Boldogabb a megye az átlagnál
Átlagon felül boldogok a Tolna megyeiek. Ez pontosabban azt jelenti, hogy elégedettek
az életükkel, és lelkileg jó állapotban vannak. Legalábbis az ELTE Pozitív Pszichológia
Kutatócsoportjának friss felmérése szerint.
További megjelenés:
-

teol.hu - 2020.07.02.
Boldogabb Tolna megye az átlagosnál
https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/boldogabb-tolna-megye-azatlagosnal-2537405/

webradio.hu - 2020.07.02.
Borhy Lászlót választották a Magyar Rektori Konferencia elnökévé
Borhy László akadémikust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorát választotta
elnökévé a Magyar Rektori Konferencia plénuma. A Magyar Rektori Konferencia szerdai,
az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a tisztújító ülést kedden tartották, Borhy
László július elsejétől látja el a feladatot.
https://webradio.hu/hirek/belfold/borhy-laszlot-valasztottak-a-magyar-rektorikonferencia-elnokeve
Élet és Irodalom - 2020.07.03. (21. oldal)
Ketten egy új könyvről
Egy esszékötet, benne három írással, amelyek 2018–19-ben születtek. Ebben az időben
már erős volt mind a memoárirodalom, mind a társadalmi helyzet elemzése iránti

szükséglet. De hogy tudnánk elrendezni és összekapcsolni ezeket a szövegeket? (…) Az
első esszé az ELTE Alumni Központjában hangzott el előadásként, 2019. október 9-én. Ez
a leghosszabb szöveg, és egyúttal ez a kötet címadója is.
További megjelenés:
-

librarius.hu - 2020.07.02.
Két írás: Spiró György Malaccal teljes éveink
https://librarius.hu/2020/07/02/ket-iras-spiro-gyorgy-malaccal-teljes-eveink-azelet-es-irodalom-2020-27-szamabol/

Magyar Hang - 2020.07.03. (5. oldal)
Nehéz helyzetbe kerültek a vak és gyengénlátó emberek a járvány alatt
Aki szigorúan betartotta az otthon maradás szabályát kijárási korlátozás idején, annak a
séta és a bevásárlás maradt az egyedüli lehetőség arra, hogy kimozduljon a lakásból. A
vakok és gyengénlátó emberek közül azonban sokan a bevásárlásról is lemondtak, mert
ez sok plusznehézséget okozott volna nekik, derült ki egy kérdőíves kutatásból, amelyet
Gombás Judit egyetemi adjunktus és Csákvári Judit egyetemi docens, az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Karának oktatói készítettek.
eduline.hu - 2020.07.03.
Mennyit kell fizetnetek a legnépszerűbb budapesti kollégiumokért?
Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumában 15 320 forint a kollégiumi díj havonta, de
olcsóbban lakhattok például a Vezér úti Kollégiumban, ahol 9320 forint a kollégiumi díj.
Ugyanennyit kell fizetnetek a Damjanich utcai Kollégiumban is, illetve egy kicsivel olcsóbb
a Nándorfejérvári úti Kollégium és az Ajtósi Dürer sori Kollégium is, itt 11 650 forint a
kollégiumi díj.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200701_kollegium_arak
index.hu - 2020.07.03.
Milyen kapcsolatainkról mondjunk le a második hullám előtt?
Eddig az emberek nem voltak hajlandók változtatni azokon a szokásaikon, amelyek még
a világ egy korábbi állapotában alakultak ki. - mondta az Indexnek Miklósi Ádám
akadémikus, az ELTE Biológiai Intézetének igazgatója, a minőségikontaktus-kvótát (QCQ)
bevezető tanulmány vezető szerzője.
https://index.hu/techtud/2020/07/03/mely_kontktusainkrol_mondjunk_le_a_masodik_hul
lam_elott/

infostart.hu - 2020.07.03.
Óriási eredménnyel büszkélkedhetnek a magyar egyetemek
Az ELTE részéről hatalmas sikernek könyvelik el az eredményt, ami illeszkedik egy
folyamatba, hiszen nemcsak a SanghaiRanking esetében értek el komoly eredményt,
hanem egy hónapon belül két másik globális rangosban is sokat javított az intézmény –
fogalmazott az InfoRádiónak az általános rektorhelyettes. Darázs Lénárd megjegyezte, a
SanghaiRanking egy nagynevű ranglista, amelyben mintegy 4 ezer egyetemet
monitoroznak a világ kilencven országából, tehát már önmagában az, hogy valaki
felkerüljön a listára, már az is egy óriási eredmény.
https://infostart.hu/belfold/2020/07/03/oriasi-eredmennyel-buszkelkedhetnek-amagyar-egyetemek
További megjelenés:
-

nlc.hu - 2020.07.02. 12:19:29
Több magyar egyetem is a világ legjobbjai között szerepel
https://nlc.hu/ezvan/20200702/magyar-egyetemek-legjobb-lista/

os.mti.hu - 2020.07.02.
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának közleménye
A Társaság idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját Szili Katalin miniszterelnöki
megbízott védnökségével. A jubileumi ünnepséget a járványhelyzet miatt őszre
halasztotta az elnökség, de a tisztújító közgyűlést 2020. június 30-án kedden
megtartották. A közgyűlés egyhangúlag ismét bizalmat szavazott az elnöki poszton Balázs
Géza nyelvészprofesszornak, az ELTE egyetemi tanárának.
M5 - M5 Híradó - 2020.07.02.
Megalapították a Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamarát
Megszólaló: Sonkoly Gábor dékán, ELTE Bölcsészettudományi Kar
https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-07-02-i-adas/
Csepeli hírmondó - 2020.07.01. (1,10,11. oldal)
Kitűnő tanulók: csupa ötös a bizonyítványban
Sajnos a ballagásunk elmaradt, de jó érzés, hogy legalább a szalagavatót megtarthattuk.
Ugyanakkor szép gesztus volt a tanárok és az igazgató úr részéről, hogy kisebb ünnepség
keretében átvehettük a bizonyítványunk. Első helyen az ELTE pénzügyi-számviteli szakát

jelöltem meg, mert az egyetem nyílt napján lenyűgözött a tanárok hozzáállása,
felkészültsége, az intézmény felszereltsége.”
epiteszforum.hu - 2020.06.23.
Egy terv, egy történet: Szász Mária és a csillagok
Minden megszülető részletnek ugyanazt a gondolatot kell kifejeznie, ugyanazt kell
képviselnie a metszetnek, az alaprajznak, a homlokzatnak, az anyaghasználatnak. Ez nagy
hatást gyakorolt a gondolkodásomra, főleg, hogy a komplex tervezés után a diplomát is
nála készíthettem. Az egyetem után a KÖZTI-be kerültem, majd a 90-es évek végén abba
a tervezőcsoportba kerültem, ahol később az ELTE lágymányosi északi tömbjével
foglalkoztunk, a módosított homlokzatát Jánossy György álmodta meg.
https://epiteszforum.hu/egy-terv-egy-tortenet-szasz-maria-es-a-csillagok

